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I n t r o d u c t i o n  
 

Followers of the religion of Islam are estimated to constitute 20 - 25% 
of the world population. Islam is the religion of the majority in about 
40 countries (Britannica, 2004). Almost every other country in the 
world has a minority that follows Islam. As a relatively high percentage 
of Muslims regularly practice their religious duties, including prayers, 
there are always needs to design, build, and maintain mosques in 
various parts of the world. Many designers, who may or may not be 
Muslims, are assigned the task of designing either a mosque or – as in 
many Islamic countries – a praying facility that is part of a shopping 
mall, an exhibition hall, an airport, or other public building. As they do 
with other building types, those designers use common reference books 
(e.g., Neufert, 2003) and some specialized books to acquire the needed 
design data. Authorities in some Islamic countries publish sets of 
guidelines for mosque design (e.g., Ibraheem, 1979). These resources 
help designers make appropriate design decisions and assist in ensuring 
adequate, efficient, safe, and comfortable use of the facility. Most of 
these references, however, focus solely on the design of the praying 
space of the mosque. They typically ignore the supporting spaces for 
the mosque. These supporting spaces can be required, such as the toilets 
and ablution spaces or optional such as a room for body washing for the 
dead, a library, or a classroom. Within the category of required spaces, 
toilet design is very much standard and the requirements are well-
known to most designers. On the other hand, the ablution spaces (an 
example is shown in Figure 1) are much more challenging in their 
design because they are needed for a function that many designers may 
not be familiar with. Unfortunately, there are no design guidelines that 
help designers provide users with safe and comfortable ablution spaces. 
Consequently, the quality of the design depends heavily on the 
designer’s ability to understand and familiarize himself/herself with the 
function of the space and his/her willingness to invest time in 
investigating various design alternatives. As an expected result of such a 
design environment, there are some well-designed ablution spaces, but 
there are many more badly designed ones. The bad designs not only 
cause discomfort in using the space, but can also constitute a safety 
hazard (Hilliard et al., 1999).   
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This handbook is written to provide the necessary background to 
design a good ablution space. It is intended to be read by designers, 
government officials, and building owners to recognize what should be 
the minimum requirments to achieve an acceptable design for ablution 
spaces. 
 
The handbook covers almost all aspects of ablution space design. In 
section one, it explains the process of ablution to help designers 
understand the function. Section two shows the different possible 
locations of ablution space in relation to praying space and includes a 
discussion of the advantages and disadvantages of each possibility. 
Section three covers the design of ablution units. It identifies the 
common types of these units and recommends design dimensions for 
each type. Section four provides ratios through which the number of 
ablution spaces can be calculated in relation to the area of praying 
spaces for purpose-built mosques. It also demonstrates a process 
through which designers can make estimations for these ratios for 
other  building types. Section five covers the selection of the 
accessories and finishing materials to be used in ablution spaces, and 
finally, section six recommends standards for the design of signs that 
help in locating ablution spaces.  
 
The author hopes through presenting this handbook to encourage 
many others to research and document other buildings’ functions that 
have been ignored for long time. 

 
 

 
 

Figure 1 An example of an ablution space * 
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D i s c l a i m e r  
 
Every reasonable effort has been made to provide accurate information 
for designing ablution spaces. The author, however, does not warrant 
and assumes no liability for its accuracy or completeness or its fitness 
for any specific purpose. It is the responsibility of the users to apply 
their professional judgment in the use of the information presented in 
this document towards any design situation. 
 
 

C o p y r i g h t  N o t e  
 
The author has parts of this handbook published in the Journal of 
Architectural Engineering which belongs to the American Society of Civil 
Engineers (Mokhtar, 2003). These parts are published here with 
permission of the American Society of Civil Engineers. An asterisk (*) 
indicates these parts. 
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1. Explaining ablution for design purposes * 
The purpose of this section is to provide an understanding of the 
function performed in the ablution space. For the followers of 
Islam, ablution is a state that is prerequisite to praying. To be in 
such a state, a person needs to perform certain actions in certain 
sequence. This is referred to as the ablution process. The process 
can be performed at any time and a person may keep 
himself/herself in this state till the due time(s) of one or more 
prayers. However, certain actions terminate such a state (e.g., going 
to the toilet, passing wind, sleeping, being unconscious). Therefore, 
there will always be a portion of the users of the praying area who 
need to perform ablution before praying.  
 
For design purposes, the ablution function involves cleaning with 
fresh water certain parts of the body in a certain order. It starts with 
rinsing the palms, rinsing the mouth, washing the nose by sniffing, 
washing the face, washing each arm up to the elbow, wiping the hair 
with wet hands, rubbing the ears with wet hands, and finally, 
washing the feet up to the ankle (IslamOnLine, 2004). After 
finishing these cleaning actions, some may want to get themselves 
dry if a hygienic way to do so is available. Others may not want to 
get themselves dry. This depends on the school of thought and also 
weather condition. Typically, the water is left to dry on the body. 
Under certain conditions (e.g., after sexual intercourse or 
unintended semen discharge), it is not enough to perform the above 
mentioned process to reach the ablution state. A showering process 
needs to be performed as well. As such, some building types where 
people may stay for prolonged periods of time (e.g., transit area in 
airports) may require the provision of showering facilities within, or 
connected to, the ablution space.  
 
A full comprehension of the ablution space requirements is difficult 
without shedding light on some essential concepts regarding the 
nature of Muslims’ prayers. These concepts are particularly 
important when the designer is involved in defining the area for 
praying spaces and relative to it the area for ablution spaces. 



 

 

2 

 Muslims perform five prayers per day. These are at dawn, mid-
day, late-afternoon, sunset, and nightfall (Discover Islam, 
2004). The times of these prayers are connected to the 
movement of the sun and do change throughout the year. Each 
of these five prayers has specified time limits and as such a 
person may need to perform a prayer while at work, shopping, 
traveling, or doing any other activity. For a devoted Muslim, a 
prayer MUST be performed during its specified time period. 
This is the reason for providing praying facilities in public 
buildings in Islamic countries. 

 A prayer can be performed in any clean space. However, 
praying within a group is highly preferable to praying alone. 
Therefore, many seek to pray in the specified praying area 
rather than in their own office, shop, or any isolated area of a 
facility. 

 Males and females pray in separate spaces or in separate zones 
in the same space. They have segregated access to the praying 
spaces and consequently segregated access to the ablution 
spaces. 

 Females will not pray during the menstrual period which results 
in relatively less space requirements for them and consequently 
smaller ablution space. 

 Friday prayers are required to be performed within a group. 
Every mosque will have one Friday prayer per week. All Friday 
prayers are performed at almost the same time in one city. 
Mosques areas are determined based on the needs of group 
Friday prayers with significantly more users than regular 
prayers. Praying facilities in public buildings will not be used for 
Friday prayers and therefore, they are much smaller in size. 

 Group Friday prayers are obligatory for males and optional for 
females which results in less praying space requirements for 
females and consequently smaller ablution space. 
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2. Location of ablution space 
The purpose of this section is to compare different possibilities for 
locating ablution space in relation to the praying space. Some of 
these relations may not be applicable in some weather conditions. 

The concept of clean “Taher” zone  * 

Before defining the possible relationships between the praying area 
and the ablution area, it is important in designing the circulation and 
access to mosques and praying areas to define what is design-wise 
known as the “clean zone.” This definition aims at keeping the 
praying space free of organic traces, bad smells, and other things 
that either render the praying space unsuitable for the function or 
annoy those who are praying or sitting in the praying space. It is 
important in the design to visually define a line after which people 
should not be putting on their shoes as these shoes might carry 
traces of road dirt. The area inside such line is usually referred to as 
the “clean zone.” The defined line can be a change of material 
(Figure 3), a small step (Figure 2), a low fence (Figure 4) or a door 
(Figure 5). It is common to find shoes scattered just before this line. 
Shoe racks as well are typically installed just before this line. The 
contact line(s) between the clean zone and non-clean zone is 
recommended to be as long as possible to allow more users to 
simultaneously put on their shoes after performing the prayer and 
leave the praying space (the clean zone). Users who are not in 
ablution state can still go inside the clean zone. No religious rule 
prevents that. As users who perform ablution need as well to take 
off their shoes so they can wash their feet, the relationship between 
the defined clean zone and ablution area is important for designers 
to consider. More details are discussed in the next section. This 
zone separation is mainly based on a maintenance point of view 
rather than a religious requirement to create two zones. Obviously 
toilets should be out of the clean zone. Ablution spaces, however, 
can be (actually better to be as the author argues later) in the clean 
zone. 
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Figure 3 Clean zone line defined by a change in material 

Figure 2 Clean zone line defined by a small step * 
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Figure 4 Clean zone line defined by a low fence 

Figure 5 Clean zone line defined by a door 
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Physical relation to praying area * 

The relationship between the access to the ablution space and the 
access to the praying space is very important in defining the 
comfort and safety level for ablution space users. Conceptually, the 
access to the ablution space can be either from outside or from 
inside the clean zone. The access from inside the clean zone can be 
either directly from the praying area or through a corridor or other 
types of links. As such, there are three main design cases: 

Case One: * 
The access to the ablution space is from outside the clean zone. 
Figure 6 shows an example of this case.  A person who wants to 
perform ablution typically removes his/her shoes at the border of 
the clean zone, put his/her feet in a slipper from a group of slippers 
available for ablution purposes, goes to the ablution area, performs 
ablution, returns back, takes off the slippers at the border of the 
clean zone, and enters the praying area. The slippers are essential 
because users will be moving through a non-clean zone after 
performing ablution and with wet feet until they reach the clean 
zone to perform the prayer. The use of slippers is problematic due 
to the following: 
 There should be enough of them available and in working 

condition. Otherwise a bottleneck traffic condition occurs in 
the process of performing ablution while users wait for free 
slippers. 

 They can be an avenue to transfer some skin diseases. 
 They may cause slipping accidents easier than bare feet. 

Case Two: * 
The access to ablution space is from inside the clean zone and 
directly from the praying area. Figure 6 shows an example of this 
case. Because the access is from inside the clean zone, users have 
already removed their shoes at the border of the clean zone. It is 
therefore easier for them to go to the ablution space, perform 
ablution, and return for praying. There are no slippers to use and no 
walking distance between praying and ablution spaces.  This case, 
however, has several problems: 
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 Sound of water used for ablution reaches the praying area and 
can distract or annoy those who are performing prayers. 

 Easy transfer of humidity may result in increasing relative 
humidity in the praying area causing carpet, books, and 
furniture to get damaged and smell bad. 

 Wet feet resulting from ablution have not enough walking 
distance to get dry before contacting the floor of the praying 
area. This causes the floor, which is typically covered with 
carpet, to be dampened, damaged, and produces a bad smell. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Case Three: * 
The access to the ablution space is from inside the clean zone, but 
there is a corridor between access to the ablution space and access 
to the praying space. Figure 6 shows an example of this case. This 
case has the same advantage of eliminating the use of slippers. In 
addition, with the existence of the corridor, the noise from the 
ablution space can be dissipated and the humidity transfer can be 
significantly reduced. With the design of a long enough corridor, 
wet feet have the chance to get dry before reaching the praying area. 

Figure 6 Cases for physical relation to praying space * 
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The corridor material should be selected to enable water absorption 
and to be easy to maintain cleanliness. The material is better to be 
anti-fungi and anti-bacterial. The author believes that this last 
case is the most comfortable and the safest design solution to 
this challenge. 
 

Privacy  * 

Due to the concept of gender segregation during praying, access to 
ablution spaces for each gender should be as far away as possible 
from one another. It is better if the routes linking the ablution space 
and the praying space for males and females do not intersect.  
 
If the weather conditions permit, males may perform ablution in an 
open area with no privacy. But females need to have privacy away 
from males while performing ablution. If shower spaces are 
included in the design, each individual shower user should have full 
privacy in such spaces.  
 

Other design considerations 

The following needs to be considered as well when locating the 
ablution space: 
 
 Location should not prevent, as much as possible, any expected 

future expansion of the mosque or the ablution space itself. 
 Wind directions need to be considered to prevent the transfer 

of humidity and humidity-related bad smell to the praying 
space. 

 Route between ablution space access and the praying space 
access better lead to the back of the praying space. Routes 
leading to the side of the praying space are acceptable but less 
favorable. Routes should not lead to the front of the praying 
space. The reason is related to the nature of Muslim prayers 
where rows should be completely filled one after another 
starting from the front that faces the direction of the city of 
Mecca. 
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3. Design of ablution units * 
The ablution unit is the place in the ablution space where a single 
user performs the ablution process. An example will be one seat of 
those shown in Figure 1. There are certain religious and functional 
requirements that determine the design of the ablution unit: 
 Water used for ablution should be fresh. The same water a 

person uses to wash his/her face cannot be used to wash 
his/her arms. This eliminates designs that depend on storing an 
amount of water that can be used repeatedly even by the same 
person. Some people might do so while shaving. 

 A user needs to use both of his/her hands to perform parts of 
the ablution process such as washing the arms. Therefore, 
designs that require the user to continuously use one of his/her 
hands to get water flow are not suitable. 

 A user needs to raise one of his/her feet at a time and wash it 
by hand. The user should be able to keep himself/herself 
comfortably balanced while doing so. 

 The horizontal distance between adjacent ablution units should 
be wide enough to perform ablution without the users hitting 
one another. The recommended minimum distance is 82 cm. 

 The unit should be safe to reach and leave taking into 
consideration the wet feet condition. Designs that use a step 
such as that shown in Figure 1 can cause slipping accidents. 

 The design should avoid having elements and areas that are 
difficult to clean. The existence of water will facilitate the 
growing of bacteria. 

 Users should not bend their backs or knees in an unusual way. 
The design should consider the elderly and sick users. 
Necessary accessories such as handsupports (e.g., handrails or 
shelves) should be installed to help people standing and sitting. 
Shelves and clothes hangers should be provided.  

 The design should avoid water reflections on surfaces that end 
up on users’ clothes. The design should reduce the wetting of 
surfaces that are in contact with the users. 
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There are several possible models for the design of an ablution 
unit. 
 

Model One 

This model (shown in Figure 7) provides a seat for the user so 
he/she can perform the ablution process while seated. The figure 
shows the recommended design and dimensions for the model. The 
design shown considers the following: 
 Octagonal seats allow easy access to the unit. 
 The seat base is at the same level of the approaching floor to 

avoid slipping that may result from changing levels. 
 The approaching floor is covered with anti-slippery material 

that allows water to drain underneath. 
 The water drainage channel is covered with a mesh for safety. 

The mesh has wide openings (about 5 cm), so as not to collect 
human output (mainly from sniffing). 

 A shelf is provided for the user to put personal belongings such 
as eye glasses and hand watches. 

 A 45° tilt in the facing wall is formed to enable users to put 
their feet away from the water drainge. 

 The seat’s upper surface is slightly sloped to allow scattered 
water on them to drain towards the drainage channel keeping 
the seat as dry as possible. 

 The color and pattern of the seat surface should allow the user 
to easily ecognize if the seat is wet or not. Granite, for example, 
is NOT a recommended material for this reason. 

While this is a very common model, it usually results in wetting the 
clothes. 
 

Model Two 

This model (shown in Figure 8) includes a lavatory which most 
people use in their homes to perform ablution. The figure shows 
the recommended dimensions for designing this model. The main 
problem in using this model is the need to bend the back to reach 
the faucet level as well as the need to raise the feet to clean them on 
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the lavatory. The dimensions shown intend to solve these problems 
by lowering the lavatory level and raising the faucet level.  
 
Note: The provided dimensions are not suitable for wheelchair 
users. At least one lavatory that satisfies the required dimensions for 
those users should be provided (see Al Sheebany, 1994) 
 
In general, using lavatories in public spaces represents a 
maintenance problem. Such a problem is more apparent for 
ablution spaces. The lavatories need to be continuously cleaned, so 
people feel comfortable using them for ablution purposes. 
Mosques, while serving a large number of people, need to operate 
with a very low operating budget. Maintenance cost can be an issue 
with this model. 
 

Model Three 

This model as shown in Figure 9 has very few components. The 
figure shows the recommended design and dimensions for the 
model. The model includes a shelf for the users to put their 
belongings and to support their bodies if they need to. 
 
This is a low cost model, but a very uncomfortable one to use. It 
requires the user to sturdily bend his/her knees or back. 
 

Model Four 

This model as shown in Figure 10 takes small area in plan. The 
figure shows the recommended design and dimensions for the 
model. The user stands in front of a barrier. The faucet level is 
higher than usual to reduce the required back bending. The barrier 
is low to make it easy to raise the feet and put them under the 
faucet. A shelf needs to be provided for the user to put his/her 
belongings and to support his/her body while raising his/her foot. 
The approaching floor should prevent slipping. This is a simple 
model to build with a relatively low cost. Many users find it 
comfortable to use. The wetting of clothes particularly for those 
using skirt-like closes is minimized. Unfortunately, it is rarely 
specified by designers. 
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Figure 7 Design guideline for model one - with seats 
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Figure 8 Design guideline for model two - with lavatory 
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Figure 9 Design guideline for model three - without a seat 
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Figure 10 Design guideline for model four - with a barrier 
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4. Calculating the number of ablution units 
Accurate estimation for the number of ablution units is important.  
Too few units results in waiting lines and possible missing of the 
group prayer by many.  Too many units result in higher than 
necessary initial and operating costs. There are two methods to 
estimate these required number of ablution units: the rules of 
thumb method and the monitoring method. 

Rules of Thumb 

There are rules of thumb to estimate the number of ablution units. 
These rules, however, apply only to mosques. Ibraheem (1979) 
advises using a ratio of 1:25 for residential area mosques.  This 
means one ablution unit for every 25 m2 of the praying area 
(equivalent to 25 users).  This does not mean that only one person 
from every 25 perform ablution. Many more do.  This ratio is 
relatively small because residential area mosques are designed to 
accommodate the large number of users during the Friday prayer.  
Most people ablute at their home before coming to the mosque to 
perform their prayer. 
 
A pilot study (Nofel, 1999) for residential area mosques in Egypt 
made a survey for using ablution units and came out with curves 
rather than a fixed ratio.  Different requirement were found for rich 
residential areas where water is easily available and poor or 
commercial areas where some may find ablution facility in the 
mosque to be a better option. For rich residential areas: the 
minimum required is 2 units up to a mosque capacity of 225 users. 
The ration then starts from 1:65 and increases to reach 1:40 at about 
the capacity of 600 users then it decreases again to about 1:55 at a 
capacity of 2000 users. For poor or commercial areas: the minimum 
required is 3 units up to a mosque capacity of 200 users. The ratio 
then starts from 1:40 and increases to reach 1:32 at about the 
capacity of 800 users then it decreases again to about 1:45 at a 
capacity of 2000 users. 
 
Another rule of thumb (Directorate-General for Yanbu Project, 
1999) advises using a ratio of 1:10 for mosques in industrial areas 
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where most workers perform ablution in the mosque facility before 
praying. 
 

Monitoring method (example of a shopping mall) 

No rule of thumb is currently available for building types other than 
purpose-built mosques.  However, a pilot study was done by the 
author to estimate an appropriate ratio for shopping malls.  The 
same process can be used to estimate appropriate ratio for other 
building types. 
 

The process 
While a Muslim can pray at anytime during the time slot allowed for 
each of the five daily prayers, most people prefer to pray during the 
main group prayer which is usually performed within the first 25 
minutes of the time slot. Therefore, this group prayer is the critical 
one in the calculation process.  
 
In shopping malls, like many other building types, users do not 
come to the praying space at one moment in time. They start to 
come about five minutes before the prayer begins and continue to 
come during and after the first group prayer finishes.  A curve 
relating time and number of people coming to pray will be similar to 
the one shown in Figure 11. The needed capacity of the praying area 
(referred to as A) should equal the hatched area under the curve 
where all comers will join the first group prayer. Such a curve can 
be constructed by monitoring the number of people arriving to the 
praying area in every minute (referred to as B) starting from five 
minutes before the start of the group prayer till the finishing of the 
group prayer. By monitoring how many of those arriving to pray 
use the ablution space before going to the praying space, a 
percentage of using the ablution space can be derived (referred to as 
C). The ratio of the number of the ablution units to the area of the 
ablution space (referred to as D) is calculated by the following 
equation: 
 

D = 1 : [ A / (C * maximum value of B) ]  
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Monitoring several praying areas in shopping malls and by counting 
the number of those arriving to pray in every minute showed a very 
similar pattern of arriving and a similar ratio of utilizing the ablution 
space. The found percentage (C) is calculated to be 60%. The result 
of applying the above equation to a variety of places shows a value 
of (D) ranging from 1:11 till 1:15. It is important to note that an 
accurate number of ablution units resulting from using this ratio 
depends on an accurate estimation of the capacity of the praying 
area (A). Overestimating the capacity will overestimate the number 
of ablution units and vice versa. 
 
The required capacity of the praying area (A) varies from place to 
place depending on the percentage of Muslims using a certain 
shopping mall and the percentage of those Muslims who care to 
pray, which varies from one country to another. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11 Number of users entering the mosque around group 
prayer time
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5. Design of ablution space components 

Access and Doors 

Ablution space should be easily accessible, especially for physically 
challenged users. Ramps should be provided at a slope of 1:12. 
They should be covered by rough material. Approaches to entrances 
should enable easy maneuvering for wheelchair users. Refer to 
specialized reference books for the needed dimensions (e.g., Al 
Sheebany, 1994). When feasible, it is not recommended to have 
doors for ablution spaces. However, if doors are required, then the 
door material should be selected to resist the high humidity which 
usually exists in ablution spaces. 
 
Please refer to specialized references (e.g., Al Sheebany, 1994) for 
the minimum dimensions of doors, knob types, and knob heights 
that satisfy the requirements of physically challenged.  
 

Water faucets * 

Because of the nature of the ablution process, water faucets need to 
be carefully selected according to the following considerations: 
Water saving: The use of regular water faucets can result in a lot of 
wasted water during ablution. Most of the time, users are rubbing 
their body with a small amount of water while the faucet continues 
to pump water directly to the drain. Religious-wise, it is highly 
recommended not to waste water. Some designers use metering 
faucets that deliver water for a certain period of time. These usually 
do not save water for a function such as ablution because they 
continue to pump water when it is not needed. Faucet aerators 
certainly use less water than regular faucets, but a better water saver 
for ablution purposes is the infra-red activated faucets. 
Unfortunately, they are more expensive and require more 
maintenance. 
Durability: Faucets are typically used as body supporters for those 
performing ablution, especially when no body support is provided 
in the design. Such use should be carefully thought of when the 
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designer selects the faucets. Long-necked faucets as those shown in 
Figure 12 are not durable. Short-necked faucets shown in Figure 13 
are better to use for durability purposes. 
 
 

 

Figure 12 Examples of long-necked faucets 

 

Figure 13 Examples of short-necked faucets 

 
 
Accessories 

The ablution space should provide hangers for clothes, soap 
dispensers, paper towel dispensers, and garbage baskets. The height 
specified to install portion or all of these accessories should 
accommodate the needs of wheelchair users. 
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Finishing materials * 

In addition to the normal considerations of price, availability, and 
durability, the selection of finishing material used in ablution spaces 
should consider the following: 
Prevention of slipping: Due to the existence of water on the ground 
and the wet feet condition, slipping can easily occur if smooth 
material is used for flooring. Rough materials are better used, but it 
should satisfy the following considerations as well. 
Maintainability: The selected material should be easy to drain water 
and easy to clean. Typically smooth materials such as ceramics fulfill 
such requirements. Yet, ceramic is very slippery, even anti-slippery 
ceramic can be dangerous.  
Resistance to the spread of diseases: Fungi and bacteria can reside 
on floor material and are nourished by the water, causing some skin 
diseases (Raboobee et al., 1998). It is therefore important to select 
material that is anti-fungi and anti-bacteria.  
 

 
 
 
 
 

Figure 14 Example of a non-slippery, anti-fungi, and anti-
bacteria floor
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6. Signs 
The signs shown on the following pages are suggested for 
informing male and female users of the location of the ablution 
spaces. The large sign directs the user towards the location of the 
ablution space. The small sign is to be put on the ablution space 
door. The size of the large sign depends on the maximum distance 
that a user is expected to see the sign. The recommended dimension 
for the small sign is 150x150 mm.  
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IV 

 المقدمــــة
 

يعتبر الدين اإلسالمي  ومن سكان العالم،% 25 حوالىيشكل المسلمون 
 توجد أقلية مسلمة في الغالبية  دولة، آما40دين األغلبية في ما يزيد عن 

ن يمارسون ميولما آان عامة المسل. العظمى من دول العالم األخرى
فرائضهم الدينية بشكل منتظم ومنها فريضة الصالة، فإن هناك حاجة دائمة 

 في مناطق مختلفة من  وأماآن الصالة وصيانة المساجد،وبناء، لتصميم
  .العالم

في المجمعات التجارية (اآن الصالة  توآل مهمة تصميم المساجد وأم
 إلى معماريين )وصاالت العرض والمطارات وغيرها من المرافق العامة

 غير مسلمين، ويستخدم هؤالء مراجع عامة مآانوا مسلمين أأسواء 
حازم : مثال(متخصصة الكتب لى الإباإلضافة ) Neufert, 2000:مثال(
دة للتصميم، آما تقوم للحصول على المعلومات المساع) 1979 براهيمإ

  .السلطات في بعض الدول اإلسالمية بنشر إرشادات لتصميم المساجد

لضمان ؛ تساعد آل هذه المصادر المصمم على اتخاذ قرارات صحيحة
استخدام هذه المرافق بشكل مناسب وفّعال ومريح وآمن، لكن ما يستدعي 

 ، الصالةة إقاماالنتباه أن معظم هذه المراجع ترآز على تصميم مكان
  المساندةبعض هذه المرافق. وعادة ما تهمل المرافق المساندة في المسجد

 دورات المياه وأماآن الوضوء، والبعض اآلخر اختياري ي وه؛ضروري
  . مثل وجود غرفة لغسل الموتى أو مكتبة أوصفوف دراسية

دورات المياه لها متطلبات مألوفة لدى المصممين، أما المرفق الضروري 
ألنها تخدم ؛ خر وهو أماآن الوضوء فهي ذات صعوبة أآبر في التصميماآل

خاصة غير المسلمين، بوظيفة قد تكون مجهولة لدى آثير من المصممين و
 معايير تصميمية لمساعدة المصمم على توفير  حالياولألسف فإنه ال توجد

نتيجة لذلك فإن جودة تصميم هذه األماآن و، أماآن وضوء آمنة ومريحة
ورغبته أو ، تمد بشكل آبير على قدرة المصمم على فهم وظيفة المكانيع

.  لتجربة العديد من خيارات التصميم والجهدعدمها في استثمار الوقت
فر أماآن وضوء جيدة التصميم في بعض اونتيجة لهذه الظروف، تتو
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والتي قد تسبب ، األحيان، ولكن هناك العديد منها سيئ التصميم للغاية
  .ستخدامإلى جانب عدم الراحة في اإلى المستخدم خطورة عل

يهدف هذا الكتيب إلى توفير الخلفية الالزمة لتصميم أماآن وضوء جيدة، 
 ومّالك المباني على ،وموظفي الحكومة، وقد تم إعداده ليساعد المصممين

لى الحد األدنى من المتطلبات الالزمة لتصميم أماآن وضوء إالوصول 
  .ذات جودة مقبولة

 سريع بعد وصفف. يغطي الكتيب معظم أوجه تصميم أماآن الوضوءو
 في الفصل األول، يقوم المؤلف في ا الوضوء لغير المعتادين عليهلشعيرة

الفصل الثانى بشرح مختلف االحتماالت لتحديد موقع مكان الوضوء نسبة 
 أما .باإلضافة إلى مناقشة فوائد ومشاآل آل احتمال، إلى مكان الصالة

 بتصنيف  المؤلفصل الثالث فيغطى تصميم وحدة الوضوء حيث يقومالف
يقدم الفصل و. ويحدد األبعاد الالزمة للتصميم لكل نموذج، أربعة نماذج

 ،الرابع طريقة لحساب عدد أماآن الوضوء نسبة إلى عدد أماآن الصالة
 ومواد التشطيب المستخدمة الكمالياتبينما يغطي الفصل الخامس اختيار 

 يقدم الفصل السادس تصميمات للوحات وأخيرًا. اآن الوضوءفي أم
  .ن الوضوءامكإلي  للوصول توجيهية

يتمنى المؤلف من خالل عرض هذا الكتيب تشجيع آثيرين على بحث 
والتى لألسف أهمل البحث ، وتوثيق مبان ذات وظائف أخرى تهم المسلمين

  .فيها لفترة طويلة
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 تحديــد المسئوليــة
 

ؤلف ببذل أقصى جهد ورعاية ممكنة لتقديم معلومات دقيقة عن قام الم
 مسئولية قانونية عن ، ولكن اليتحمل المؤلف أيةتصميم أماآن الوضـوء

 خداميجب على مستعمل هذه الوثيقة است. مناسبة هذه المعلومات لتصميم ما
،  قرار تصميمىيتقديره الحرفي والمهني فى تطبيق هذه المعلومات نحو أ

  . آل المسئولية عن هذا القراروتحمل
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  وصـف الوضــوء ألغــراض التصـميموصـف الوضــوء ألغــراض التصـميم  11
تم في مكان تي ت المبسط للشعائر شرح  تقديميهدف هذا الفصل إلى

وآما هو معروف فالوضوء بالنسبة للمسلمين هو أحد شروط . الوضوء
فإنه بحاجة لممارسة عدة حرآات  لشخص متوضئًاالصالة، وحتى يكون ا

  .ضمن تسلسل معين باستخدام الماء

حيث يمكن للشخص أن يبقى ، يمكن أداء عملية الوضوء في أي وقت
نقض الوضوء في حاالت لكن ُي، متوضئًا حتى يحين موعد صالة أو أآثر

لك لذ. جة أو خروج الريح أو النوم أو فقدان الوعياقضاء الح: محددة مثل
الوضوء ب للقيام أن يخصص جزء في األماآن المصممة ألداء الصالة البد

  .قبل تأدية الصالة

ألغراض التصميم وليس بتفصيل شرعي، فإن الوضوء يتطلب تنظيف 
إذ يبدأ الوضوء ؛ أجزاء من الجسم باستخدام ماء طاهر ضمن تسلسل معين

 اليدين إلى وغسل، وغسل الوجه، واالستنشاق، والمضمضة، بغسل اليدين
قد يسعى  .يليه مسح الشعر واألذنين ثم غسل القدم إلى الكعبين، المرفقين

البعض إلى تجفيف أجزاء الجسم بعد إتمام الوضوء فيما يفضل آخرون 
وإلى ، يرجع ذلك إلى المذاهب والمعتقدات المختلفةو، ترك بقايا الماء
  .الحالة الجوية

تالم فإنه ال يكفي أداء الخطوات واالحأفي بعض الظروف مثل بعد الجماع 
إذ البد من االغتسال بوضع الماء ، السابق ذآرها ليكون الشخص متوضئًا

لذلك فإن بعض المباني التي قد يمكث الشخص فيها مدة . على آامل الجسم
) بعض قاعات االنتظار في المطارات: مثال(حتمال أن ينام اطويلة مع 

  .يجب تزويدها بخدمات لالستحمام

عب فهم متطلبات مكان الوضوء آليًا بدون إلقاء الضوء على بعض يص
تشكل هذه الشروط أهمية  و.الشروط المتعلقة بطبيعة صالة المسلمين

خاصة عندما يتعين على المصمم تحديد مساحة مكان الوضوء نسبة إلى 
  .مساحة مكان الصالة
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 صالة الفجر :هي ويقوم المسلمون بتأدية خمس صلوات في اليوم ▪
ترتبط مواعيد هذه الصلوات و. الظهر والعصر والمغرب والعشاءو

لكل من هذه الصلوات نطاق و. تتغير خالل السنة وبحرآة الشمس
لذلك قد يحتاج المسلم إلى تأدية الصالة خالل العمل أو ، زمني محدد

  .التسوق أو السفر أو خالل القيام بأي نشاط آخر

وهذا ،  في موعدها المحدديحرص المسلم الملتزم على إقامة الصالة ▪
ما يدعو إلى تزويد المرافق العامة في الدول اإلسالمية بخدمات 

  .للصالة

 يمكن تأدية الصالة في أي مكان طاهر ولكن تفضل الصالة مع  ▪
الجماعة على صالة الشخص بمفرده، ولذلك يفضل الكثيرون تأدية 

اتبهم أو الصالة في المكان المخصص لها على تأديتها بمفردهم في مك
  . الذى هم فيهمتاجرهم أو أى مكان هادىء في المبنى

يؤدي الرجال والنساء الصالة في أماآن منفصلة أو في مساحات  ▪
متفرقة من نفس المكان، مما يدعو إلى توفير مداخل منفصلة إلى 

  .المصلى، وبالتالي مداخل منفصلة ألماآن الوضوء

مما يؤدى ألن يكون  تتوقف النساء عن الصالة خالل فترة الحيض  ▪
  . مساحة أصغر وبالتالي مكان وضوء أصغرامصلى النساء ذ

 من تأديتها البدوهي صالة ،  تقام صالة الجمعة أسبوعيًا في المساجد ▪
 عدد الجماعة التي تؤدي وفقوتقاس مساحة المساجد . ضمن الجماعة

  . صالة الجمعة والتي يزيد بكثير عن الصلوات المعتادة 

 خدمات الصالة التي يتم توفيرها في المباني العامة عادة ما تكون ▪
  .  وذلك لعدم إقامة صالة الجمعة فيها؛ أصغر بكثير من المساجد

مكان مما ينتج عنه ،  صالة الجمعة فرض للرجال واختيارية للنساء ▪
  .وبالتالي مكان وضوء أصغر،  أصغر للنساءللصالة
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  موقـع مكـان الوضــوءموقـع مكـان الوضــوء  22
 ومقارنة االحتماالت المختلفة لعالقة موقع مكان هدف هذا الفصل هو تحديد
ويالحظ أن بعض هذه االحتماالت قد يكون غير .  الوضوء بمكان الصالة

  .المناطقمالئم للظروف الجوية في بعض 

  مفهوم المنطقة الطاهرة
قبل تحديد العالقات المحتملة بين مكان الوضوء ومكان الصالة، من المهم 

 ألغراض  ـلى المساجد أن نحددإالدخول لتصميم مسارات الحرآة و
ف إلى الحفاظ على هذا التحديد يهد. بالمنطقة الطاهـرةمايسمى   ـالتصميم

أو أي شيء ، أو روائح آريهة،  من أي مخلفات عضويةمكان الصالة خاليًا
آخر قد يجعل مكان الصالة غير مالئم لتأديتها أو قد يؤذي المصلين في هذا 

لى مناطق مختلفة يرجع ألسباب متعلقة إهذا التقسيم ويالحظ أن . المكان
  .ليس ألية أسباب دينية وبالصيانة

 فاصل بين المنطقة يمن األهمية بمكان عند التصميم أن يتم تحديد خط مرئ
بحيث ال يتخطاه ، والمنطقة غير الطاهرة) حيث تقام الصالة(الطاهرة 
قد يكون هذا .  الطريقن بأحذيتهم التي قد تحمل بقايا قاذورات منوالمصل

أو ) أ1شكل (تعملة ــيب المســادة التشطــيير في مــالخط عبارة عن تغ
بوجود أو ) ج1شكل (ور منخفض ــسأو بوجود ) ب1شكل (بوجود عتب 

  ).د1شكل (باب 

 لألحذية قبل هذا الخط الفاصل مباشرة أو بعده رفوفعادًة ما يتم وضع 
 أمكن ذلك؛ن هذا الخط أطول ما ويفضل عند التصميم أن يكو. مباشرة

لتمكين أآبر عدد من المصلين من ارتداء أحذيتهم بعد االنتهاء من الصالة 
ومن . بأسرع وقت ممكن) المنطقة الطاهرة(والخروج من مكان الصالة 

 سبب دينى يمنع دخول غير المتوضئين للمنطقة يالمالحظ أنه اليوجد أ
  .الطاهرة
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  خط المنطقة الطاهرة محدد بوجود عتب  ب1شكل 

 أ   خط المنطقة الطاهرة محدد بتغيير فى مادة التشطيب1شكل 
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  خط المنطقة الطاهرة محدد بوجود سور منخفض  ج1شكل 

 خط المنطقة الطاهرة محدد بوجود باب  د1شكل 
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   بمكان الصالةعالقة مكان الوضوء
مكان الوضوء إلى أن من يريد  وترجع أهمية العالقة بين المنطقة الطاهرة

وبالتالى تؤثر هذه ، تأدية الوضوء يحتاج أيضًا أن يخلع حذاءه لغسل قدميه
  .العالقة في راحة وسالمة مستخدمى المسجد أو المصلى

ة مكان الصال و رئيسية للعالقة بين مكان الوضوءحاالتتوجد ثالث 
 ):المنطقة الطاهرة(

  :ى األولالحالة
أن يكون الدخول إلى مكان الوضوء من خارج المنطقة الطاهرة آما  

فى هذه الحالة يخلع الشخص الذي يريد أن ). 2(يتضح من المثال في شكل
ثم يرتدي نعاًال من مجموعة ، ه عند حد المنطقة الطاهرةءيتوضأ حذا

طقة الطاهرة، بعدها يذهب إلى فرة لغرض الوضوء عند مدخل المنامتو
مكان الوضوء ويتوضأ، ثم يعود إلى المنطقة الطاهرة فيخلع النعال عند 

  .لصالةألداء اويدخل اليها ، حدها

ه ئألن المستخدم بعد وضو؛  يعتبر ارتداء النعال ضروريًا فى هذه الحالة
يتحرك بأقدام مبللة خالل منطقة غير طاهرة إلى أن يصل إلى المنطقة 

  .لطاهرة لتأدية الصالةا

  :إشكاليًا لألسباب التاليةيعد لكن ارتداء النعال و
وإال فإن حالة ، بحالة جيدة لالستعمال ويجب توافر عدد آاٍف منها ▪

  .ازدحام تحدث بينما ينتظر المستخدمون دورهم الرتداء النعال
 آما أظهرت قد تكون النعال عامًال لنقل بعض األمراض الجلدية ▪

  (Raboobee et al. 1998). ثبعض األبحا
  آوننزالق على األرض المبللة أآثر منا  النعال حدوثقد تسهل ▪

 .القدم حافية

  :ةالثاني الحالة
أن يكون الدخول إلى مكان الوضوء مباشرة من مكان الصالة بداخل 

وألن مدخل مكان ). 2(المنطقة الطاهرة آما يتضح من المثال في شكل 
ه ء حيث يكون المستخدم قد خلع حذا-الطاهرة الوضوء فى داخل المنطقة 
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 يسهل على المستخدم دخول مكان الوضوء -على حدود المنطقة الطاهرة 
 مسافة بدون وجودو لنعال استخدام اثم العودة للصالة بدون، والتوضؤ

  . للمشي بين المنطقة الطاهرة ومكان الوضوء

  :لكن يوجد عدد من المشاآل لهذا االحتمالو
الماء المستخدم للوضوء إلى مكان الصالة وذلك قد وصول صوت  ▪

  .يزعج أو يلهي المصلين
لى مكان الصالة وقد ينتج إسهولة انتقال الرطوبة من مكان الوضوء  ▪

عن ذلك ارتفاع نسبة الرطوبة في مكان الصالة مسببة بعض 
 ، الراحة الحرارية للمصلينفيتؤثر قد و، األضرار للكتب واألثاث

  .تصميم أجهزة تكييف الهواء في تؤثر  قدآما
عدم وجود مسافة آافية لألقدام الرطبة نتيجة الوضوء لتجف قبل  ▪

والتي عادة ما تكون مغطاة بالسجاد ، مالمسة أرضية مكان الصالة
 . منها روائح آريهةنبعاثايؤدي إلى اختمارها واإلضرار بها ومما 

  

  

  

  

  

  

  

    

  
  
  

  :ة الثالثالحالة
لكن  مع  و الوضوء من داخل المنطقة الطاهرةأن يكون الدخول إلى مكان

مدخل مكان الصالة آما يتضح من المثال  ووجود ممر بين مدخل الوضوء

  حاالت العالقة بين مكان الصالة ومكان الوضوء  2شكل 
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وتتميز هذه الحالة بعدم الحاجة إلى استعمال النعال باإلضافة ). 2(في شكل 
ويقلل انتقال ، إلى وجود ممر يبدد الصوت القادم من مكان الوضوء

ك يمكن لألقدام الرطبة أن تجف قبل الوصول آذل. الرطوبة بشكل ملحوظ
إلى مكان الصالة من خالل تصميم ممر ذي امتداد مناسب ومغطى بمادة 

يعتقد المؤلف أن هذا و. تكون مانعة للتزحلق وسهلة الصيانة، مناسبة
  .االحتمال األخير هو األآثر راحة وأمنا

  

  الخصوصية
يجب فصل ، ء الصالةنظرًا لوجود فصل بين الرجال والنساء خالل أدا

آما يفضل عدم ، آن الوضوء لكل منهم على قدر المستطاعامأخل امد
مدخل مكان الصالة لكل  بين مدخل مكان الوضوء وتقاطع طرق الوصول

يالحظ أنه يمكن للرجال تأدية الوضوء في مكان مفتوح بال و، من الجنسين
ى الخصوصية  تحتاج النساء إلبينماخصوصية إذا سمحت بذلك حالة الجو، 
أما إذا تم توفير أماآن مخصصة . بعيدًا عن الرجال خالل تأدية الوضوء

 على  من توفير خصوصية آاملة لكل وحدة استحمامالبد فإنه، لالستحمام
  .حدة

  اعتبارات أخرى للتصميم
  :تجب آذلك مراعاة اآلتي عند تحديد موقع مكان الوضوء

 مستقبلية للمسجد أو يجب أال يمنع موقع مكان الوضوء أي توسعات ▪
  .لمكان الوضوء نفسه

 من األخذ في االعتبار حرآة الرياح لمنع انتقال الرطوبة البد ▪
  .والروائح الكريهة المتعلقة بها إلى مكان الصالة

 أن تؤدي المسارات الممتدة بين مدخل مكان الوضوء يفضل جدا  ▪
بالنسبة أما ، ومدخل مكان الصالة إلى الجهة الخلفية من مكان الصالة

للمسارات المؤدية إلى مداخل جانبية لمكان الصالة فإنها مقبولة ولكن 
يجب أال تؤدي هذه المسارات إلى الجهة األمامية لمكان  .غير محبذة

حيث يجب ؛ وذلك ألسباب متعلقة بطبيعة صالة المسلمين؛ الصالة
إتمام الصفوف الواحد تلو اآلخر ابتداًء من الصفوف األمامية 

 .ة للقبلةالمواجه

 

 

9 

  وءوءــــدات الوضدات الوضــم وحم وحــتصميتصمي  33
 واحدوحدة الوضوء هي الجزء من مكان الوضوء الذي يؤدي فيه شخص 

 تصميم وحدة ي عدة متطلبات دينية ووظيفية تؤثر فوهناك.  الوضوءشعائر
  :الوضوء

بمعنى أنه ال يمكن ، البد أن يكون الماء المستعمل للوضوء طاهرًا ▪
وهذا يلغي ، ل الوجه به لغسل الذراعاستعمال الماء الذي تم غسمثًال 

إن آان  وأي تصميم يعتمد على تخزين الماء إلعادة استعماله حتى
وهو مايقوم به بعض األشخاص خالل حالقة الذقن ، للشخص ذاته

  .على سبيل المثال
شعائر  يحتاج المستخدم إلى استعمال آلتا يديه لتأدية بعض أجزاء من  ▪

فإن أي تصميم يحتم على المستخدم لذلك ، الوضوء آغسل الذراعين
 غير ًااستعمال إحدى يديه باستمرار للحصول على الماء يكون تصميم

  .مناسب
 ا يحتاج المستخدم إلى رفع قدميه الواحدة تلو األخرى وغسلهم ▪

  بأمانلذلك يجب أن يكون المستخدم قادرًا على االتزان، باستعمال اليد
  .براحة خالل هذه العمليةو

 يجب أن تكون المسافة األفقية الفاصلة بين وحدات الوضوء آافية  ▪
 مقترح أال تقل عن .لتأدية الوضوء دون أي تداخل بين المستعملين

  . سم82
ترآها بطريقة آمنة مع األخذ في  ويجب الوصول إلى نقطة الوضوء ▪

فعلى سبيل المثال بعض . االعتبار أن قدم المستخدم تكون مبللة
لترك نقطة  وألى إ للوصول  أو أآثر تتضمن درجةالتصاميم التي

  .قد تؤدي إلى حوادث انزالق) 6(الوضوء آالموضحة في شكل 
وذلك ، يجب تجنب أي عناصر أو مناطق صعبة التنظيف في التصميم ▪

  .ألن تواجد الماء بكثرة يعزز نمو البكتيريا
 آما، ه بطريقة مبالغةييجب أال يضطر المستخدم لثني ظهره أو رآبت ▪

فالبد . المرضى من المستخدمين ويجب أن يراعي التصميم آبار السن
من وجود العناصر المناسبة مثل مساند اليد لمساعدة المستخدمين على 

  . وعالقات للمالبسرفوفآما يجب توفير ، الجلوس والوقوف
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يجب أن يتجنب التصميم وجود ماء على األسطح المالمسة لمالبس  ▪
 .المستخدمين

  
  : نماذج رئيسية لتصميم وحدة الوضوءهناك أربعة

  

  النموذج األول
وفيه يزود المستخدم بمقعد حتى يتمكن من ) أ3(وهو الموضح في شكل 

األبعاد التي ينصح  ويوضح الشكل التصميمو،  أثناء الوضوء فيالجلوس
  . بوحدة السنتيمتربها لهذا النموذج

  :يراعي التصميم الموضح اآلتي
  .يها لتسهل الجلوس علعمقاعد ُثمانية األضال ▪
وذلك لتجنب أي ؛  قاعدة المقعد تكون على نفس مستوى األرض ▪

  .انزالق قد يحدث عندما ينتقل المستعمل بقدمه المبتلة بين مستويين
ويفضل أن تسمح ،  تكون األرض مغطاة بمادة مضادة لالنزالق ▪

  .بتصريف المياه أسفلها
تكون هذه و، لسالمة تكون قناة تصريف المياه مغطاة بشبكة بهدف ا ▪

حتى ال تجّمع بصاق )  سم تقريبًا5(الشبكة ذات فتحات آبيرة 
  .المستخدمين

توفير رف للمستخدم لوضع األغراض الخاصة مثل النظارات  ▪
  .والساعات

 لتمكين المستخدم من 45°انحناء جزء من الحائط المقابل بمقدار  ▪
  .وضع قدميه بعيدًا عن قناة تصريف المياه

وذلك لتصريف أي بقايا للماء ؛  العلوي للمقعد مائال قليًال يكون السطح ▪
  .وإبقاء المقعد جافًا قدر اإلمكان، المتناثر باتجاه قناة تصريف المياه

سطح المقعد بحيث يسهل على المستخدم ل ينصح باختيار لون ونقش  ▪
مالحظة إذا ما آان المقعد مبتًال أم ال، لهذا السبب ال ينصح على سبيل 

  .باستخدام الجرانيتالمثال 

  فيعلى الرغم من انتشار هذا النموذج إال أنه عادة ما ينتج عنه بلل
  .المالبس
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  النموذج الثاني
حوضًا آالذي يستعمله ) ب3(يتضمن هذا النموذج وهو موضح في شكل 

آما يوضح الشكل األبعاد التي ينصح بها ، معظم الناس للوضوء في بيوتهم
  .  السنتيمتر بوحدةلتصميم هذا النموذج

تكمن المشكلة األساسية في استخدام هذا النموذج في الحاجة إلى ثني الظهر 
. والحاجة إلى رفع القدم لغسلها في الحوض، للوصول إلى صنبور الماء

يمكن حل هذه المشكلة آما في األبعاد الموضحة عن طريق رفع مستوى 
  .خفض مستوى الحوض وصنبور الماء

 البد. ضحة غير مالئمة لمستخدمي المقاعد المتحرآة األبعاد المو:مالحظة
  . واحدة على األقل تناسب هؤالء المستخدمينوحدةمن توفير 

يمثل استخدام األحواض في المباني العامة مشكلة للصيانة ، بشكل عام
فتحتاج األحواض إلى ، وتزداد أهمية هذه المشكلة في أماآن الوضوء

راحة في استخدامها لغرض تنظيف متواصل حتى يشعر الناس بال
 من الناس، ويتحتم في الوقت ًا آبيرًاوبما أن المساجد تخدم عدد. الوضوء

نفسه إدارتها بميزانية منخفضة فعادة ما يمثل هذا النموذج إشكاالًً من حيث 
 .تكلفة الصيانة

  

  النموذج الثالث
على عدد قليل من األجزاء، ) ج3(يحتوي هذا النموذج الموضح في شكل 

 بوحدة يوضح الشكل األبعاد التي ينصح بها لتصميم هذا النموذجو
ن من وضع ويحتوي هذا النموذج على رف ليتمكن المستخدم. السنتيمتر

يعتبر هذا النموذج منخفض و، ولحفظ توازنهم عند الحاجة، أغراضهم عليه
حيث يتطلب من المستخدم ؛  غير مريح للغاية عند االستخدامهالتكلفة ولكن

  .لرآبة أو الظهر بصورة متعبة لكثير من الناسثني ا
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  النموذج الرابع
مساحة صغيرة من المسقط ) د3(يشغل هذا النموذج وهو موضح في شكل 

 يوضح الشكل أيضا التصميم واألبعاد التي ينصح بها لهذا النموذج.  األفقى
الستخدام هذا النموذج، يقف المستخدم أمام حاجز و. بوحدة السنتيمتر

آما ،  مستوى صنبور الماء مرتفعًا لتقليل الحاجة إلى ثني الظهرويكون
. يكون الحاجز منخفضًا لتسهيل عملية رفع القدم لغسلها أسفل الصنبور

وإلسناد جسده عند ، يوجد رف حتى يمكن للمستخدم وضع أغراضه عليه
هذا . نزالقايجب أن تمنع تشطيبات األرضية حدوث آذلك . رفع القدم

آما يعتبره الكثير من ، ذو تكلفة منخفضة نسبيًا و البناءالنموذج سهل
خاصة بويقـلل حاالت تبليل المالبس و، المستخدمين مريحًا لالستخدام

لألسف، نادرًا ما يتم توصيف هذا و. للنساء والبسى الجلباب أو ماشابهه
  .النموذج من قبل المصممين

 

 

13 

  ذو مقعد–ميم ارشادى للنموذج األول تص  أ3شكل 
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   ذو حوض–تصميم ارشادى للنموذج الثانى   ب3شكل 
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  بدون مقعد–تصميم ارشادى للنموذج الثالث   ج3شكل 
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 حاجز ذو–تصميم ارشادى للنموذج الرابع   د3شكل 
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  وءوءــالوضالوضدات دات ــدد وحدد وحــر عر عــتقديتقدي  44
ن القليل منها يؤدي إمن الضروري تقدير عدد وحدات الوضوء بدقة حيث 

نتظار والتخلف عن صالة الجماعة من قبل الكثيرين، إلى طول فترة اال
آانت التكلفة أ منها يؤدي إلى ارتفاع غير الزم في التكلفة سواء عديدوال

  . األولية أم الجارية ألغراض النظافة والصيانة

طريقة القواعد : تان لتقدير عدد وحدات الوضوء الالزمةتوجد طريق
  .التجريبية وطريقة المراقبة

  القواعد التجريبية
 مخصصة هاولكن، توجد قواعد تجريبية لتقدير عدد وحدات الوضوء

حازم (حيث ينصح ،  وليس ألماآن الوضوء فى المبانى العامةلمساجد فقطل
 وهذا يعني ،د المناطق السكنية لمساج25:1باستخدام نسبة ) 1997 براهيمإ

وجود وحدة وضوء لكل خمس وعشرين مترا مربعا من منطقة الصالة 
 أن شخصًا واحدًا فقط من  هذاوال يعني. ) للصالة مقيمًا25وهو ما يعادل (

 ألن هذه النسبة تعتبر صغيرة نسبيًا. هؤالء الخمسة والعشرين سيتوضأ
 أثناء  في آبير من المستخدمينمساجد المناطق السكنية تصمم لتتسع لعدد

آما أن الكثير من الناس يتوضئون في بيوتهم قبل القدوم ، صالة الجمعة
  .إلى المسجد لتأدية الصالة

 لمساجد المناطق )1999محمود حسن نوفل، (قامت دراسة إرشادية 
السكنية في مصر بعمل استطالع لنسب استخدام وحدات الوضوء في تلك 

جة الدراسة رسم منحنيات لتلك النسب حسب سعة وآانت نتي، المساجد
آما وجدت الدراسة أن متطلبات . عطاء  نسبة ثابتةإ من المسجد بدًال

 تختلف عن المناطق  ـ حيث يتوافر الماء بسهولة ـالمناطق السكنية الغنية
يجد البعض أن استخدام مرافق ، السكنية الفقيرة والمناطق التجارية حيث

: فى المناطق السكنية الغنية. لمساجد هو الخيار األفضلالوضوء الملحقة با
 225لى أن تصل سعة المسجد الى إن للوضوء اأقل عدد مطلوب هو وحدت

 عند 1:40لى إ وتزداد حتى تصل 1:65بعد ذلك تبدأ النسبة من . مصٍل
 2000 عند سعة 1:55لى إلى أن تصل إثم تقل . مصٍل 600سعة حوالى 

أقل عدد مطلوب : نية الفقيرة واألماآن التجاريةفى المناطق السك. مصٍل
بعد ذلك . مصٍل 200لى إلى أن تصل سعة المسجد إ وحدات للوضوء 3هو 
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 800 عند سعة حوالى 1:32لى إ وتزداد حتى تصل 1:40تبدأ النسبة من 
  .مصٍل 2000 عند سعة 1:45لى إلى أن تصل إثم تقل . مصٍل

،  تنصح )1999لمشروع ينبع االدارة العامة (قاعدة تجريبية أخرى 
 لمساجد المناطق الصناعية حيث يؤدي الكثير من 10:1باستخدام نسبة 

  .العمال الوضوء في المرافق الملحقة بالمساجد قبل الصالة

  )مثال لمجمع تجاري(طريقة المراقبة 
 قواعد تجريبية حاليًا ألنواع المباني خالف تلك المصممة ة هناك أيتليس

لذلك طور الكاتب طريقة لعمل تقدير مالئم لعدد وحدات  آمساجد خصيصًا
الوضوء فى المجمعات التجارية آمثال للتقدير فى األنواع األخرى من 

  .المبانى

  الطريقة
على الرغم من أنه بإمكان المسلم الصالة في أي وقت خالل الفترة الزمنية 

ال أن الكثيرين يفضلون صالة إ، المحددة لكل من الصلوات الخمس
عشرين دقيقة األولى من هذه  والجماعة والتي غالبًا ما تقام خالل الخمس

  .ولذلك تعتبر حالة صالة الجماعة حاسمة في عملية التقدير، الفترة

آما في المباني األخرى، ال يقصد زائرو المجمعات التجارية المصلى في 
س المجيء قبل الصالة بما يقارب الخمى نفس الوقت، ولكن يبدأ الناس ف

ويستمرون في المجيء خالل الصالة وبعدها، ويمكن تمثيل العالقة ، دقائق
وفيه ). 4(بين الوقت وعدد القادمين للصالة بالمنحنى الموضح في شكل 
يرمز لها (تكون سعة المصلى مساوية للمنطقة المهشرة تحت المنحنى 

  .حيث يجتمع آل القادمين لصالة الجماعة األولى") ك"بالرمز 

م هذا المنحنى من خالل مراقبة عدد القادمين الى مكان الصالة يمكن رس
بداية من ") س"يرمز لها بالرمز (خالل فترة زمنية قدرها دقيقة واحدة 

ومن . خمس دقائق قبل صالة الجماعة األولى وحتى تنتهى تلك الصالة
خالل مراقبة آم من القادمين يستعمل وحدات الوضوء قبل الدخول لمكان 

يرمز لها (يمكن حساب النسبة المئوية لمستعملى مكان الوضوء ، الصالة
وعلى ذلك يمكن تقدير عدد وحدات الوضوء المطلوبة "). ص"بالرمز 
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باستخدام المعادلة ")  ع"يرمز لذلك بالرمز (آنسبة من سعة مكان الصالة 
  :التالية

  ) ]اقصى قيمة للرمز س * ص / ( ك : [ 1= ع 

ماآن مخصصة للصالة في عدة مجمعات و قد أظهرت مراقبة عدة أ
، تجارية وجود نتائج متقاربة جدا لنسبة الذين يتوضئون قبل دخول المصلى

قد أظهرت نتيجة تطبيق المعادلة أعاله  و% 60وآانت تلك النسبة حوالى 
. 1:15 الى 1:11تتراوح بين " ع"فى عدة مجمعات تجارية أن النسبة 

لوحدات الوضوء  د الدقيق للعدد المطلوبومن المهم التذآير هنا أن التحدي
ن تضخيم سعة إوعلى ذلك ف.  لسعة مكان الصالة دقيقًايتطلب تحديدًا

. ماآن الوضوء والعكس صحيحأاألخير يؤدى لزيادة غير مبررة لعدد 
وعلى ، وتتوقف سعة مكان الصالة فى مبنى ما على عدد مستعملى المبنى

تختلف و. لمين المهتمين بأداء الصالةوعلى نسبة المس، نسبة المسلمين فيهم
 وتترك لتقدير المصمم أو تستعمل أى بيانات هذه النسب من منطقة ألخرى

 .فر عن تلك النسباقد تتو

 

 

 

  

  

 

  

   عدد الداخلين للمسجد حول وقت صالة الجماعة األولى4شكل 
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  وءوءــان الوضان الوضــات مكات مكــم مكونم مكونــتصميتصمي  55

  المداخل واألبواب
خاصة لذوي بيجب أن يكون الدخول إلى مكان الوضوء سهًال و

حيث يجب توفير ؛  المقاعد المتحرآة ومستخدمياالحتياجات الخاصة
 آما يجب تشطيب أرضياتها بمادة تمنع 12:1منحدرات بنسبة انحدار 

يرجى الرجوع إلى المراجع التخصصية للحصول على األبعاد . االنزالق
  )1994الشيبانى . (الالزمة لتحقيق ذلك

لكن إذا لزمت و، ال ينصح بوضع أبواب على مداخل أماآن الوضوء
يجب أن تكون األبواب مصنوعة من مواد مقاومة للرطوبة ، الحاجة

. كون لها فتحات تسمح بتحرك الهواء في مكان الوضوءتويفضل أن 
لحد األدنى ألبعاد لمعرفة ايرجى الرجوع إلى المراجع المتخصصة 

ها وذلك لتتوافق مع متطلبات ذوي اتوارتفاع، األبواب وأنواع المقابض
  )1994الشيبانى . (تخدميناالحتياجات الخاصة من المس

  صنابير المياه
يتم اختيار صنابير المياه مع األخذ في ، نظرًا لطبيعة عملية الوضوء

  :االعتبار ما يلي

يؤدي استخدام الصنابير االعتيادية إلى إهدار الكثير من : الحفاظ على الماء
ماء فغالبًا ما يتوضأ المستخدمون بكميات قليلة من ال، المياه خالل الوضوء

 وبدون مباشرةبينما يستمر الصنبور في ضخ الماء إلى قناة التصريف 
 تحث على ترشيد استهالك الماء  الشريفةوألن األحاديث النبوية. داع

. فيجب على المصمم أن يساعد المستعمل على تقليل الفاقد من الماء
ن صنابير تضخ الماء لفترة زمنية محددة ثم ييستخدم العديد من المصممو
توقف تلقائيًا، لكن هذه الصنابير ال توفر استهالك الماء لغرض الوضوء ت

يؤدى استخدام هوايات و. ضخ الماء عند عدم الحاجة لذلكفى حيث تستمر 
التي تخلط الماء بالهواء إلى تقليل الماء   faucet aeratorsالصنابير

مثل  األالمستهلك، ولكن الصنابير العاملة باألشعة دون الحمراء هي الخيار
  . أغلى ثمنًا وتتطلب صيانة أآثرإال أنها، لتوفير المياه لغرض الوضوء
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عادة ما يستخدم المتوضئون الصنابير للحفاظ على توازن : المتانة
 يجب لذا؛ فر أي مسند آخر ضمن التصميماخاصة إذا لم يتووبأجسادهم 

 الرقبة فالصنابير ذات؛ مراعاة هذا االستخدام بحذر عند اختيار الصنابير
غير متينة والتتحمل الوزن البشرى، ) أ5(الطويلة آالموضحة في شكل 

نظرًا  تعتبر أفضل لغرض المتانة) ب5(ولكن تلك الموضحة في شكل 
  .لقصر رقبتها

  الكماليات
وأوعية للصابون السائل ، يجب أن يوفر مكان الوضوء عالقات للمالبس

 من مراعاة البدو، مهمالتإضافة إلى سالل لل، وأوعية للمناديل الورقية
ذوي االحتياجات الخاصة عند تحديد االرتفاع الالزم لترآيب هذه 

  .الكماليات

  مواد التشطيب
يجب ، إضافة إلى مراعاة التكلفة والمتانة والخامات المتاحة في السوق

  :مراعاة اآلتي عند اختيار مواد التشطيب المستخدمة في أماآن الوضوء

حتماالت االنزالق في أماآن الوضوء إذا آانت تكثر ا: منع االنزالق
وبسبب بلل أقدام ، األرضية ملساء بسبب تسرب الماء على األرض

  .لذلك يفضل استخدام مواد مانعة لالنزالق لألرضيات، المتوضئين

يجب أن تكون المواد المختارة سهلة التنظيف وسهلة : سهولة الصيانة 
د الملساء مثل السيراميك هذه وعادة ما تحقق الموا، التصريف للمياه

حتى السيراميك المضاد لكن السيراميك مادة زلقة جدًا وو، الشروط
ولذلك يفضل التغطية بوحدات ، لالنزالق يمكن أن يسبب بعض الخطر

انظر شكل  ( بالستيكية غير ثابتة آتلك المستعملة حول أحواض السباحة
6.(  

لبكتيريا أن تعيش على ا وحيث يمكن للفطريات: مقاومة نشر األمراض 
وهنا تكمن ، فهي تحيا بالماء مسببة بعض األمراض الجلدية؛ األرضيات

  .أهمية اختيار مواد مضادة للفطريات والبكتيريا ألرضيات أماآن الوضوء
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 أ مثال لصنابير مياه ذات رقبة طويلة5شكل 

 ب مثال لصنابير مياه ذات رقبة قصيرة5شكل 

   مثال لتشطيبات أرضيات مقاومة لالنزالق وللبكتريا وللفطريات6شكل 

 

 

23 

  

  يهيهــــــ التوج التوجاتاتــــــلوحلوح  66
لوحات التوجيه في األشكال التالية مقترحة لإلرشاد إلى أماآن الوضوء 

اللوحة الكبرى ترشد المستخدم إلى اتجاه مكان الوضوء . للرجال والنساء
أما اللوحة ، ويعتمد حجم اللوحة على المسافة المطلوب رؤيتها منها

اد واألبع، الصغرى فهي مصممة لتوضع على مدخل مكان الوضوء
  . ملم150 * 150المقترحة لتعليقها هي 



 

 

24

  

 

 

25 

  

  



 

 

26

  ععــالمـــراجالمـــراج  77
" ،المعايير التصميمية للمعوقين حرآيا فى البيئة العمرانية"، )1994(مختار الشيبانى، 

  .المملكة العربية السعودية، 11413 الرياض 9095. ب.ص
  

البلدية والقروية، وزارة الشئون " ،المعايير التخطيطية للمساجد"، )1979(براهيم، إحازم 
  .وآالة الوزارة لتخطيط المدن، المملكة العربية السعودية

  
سجل بحوث ندوة " ،المعايير التصميمية لعمارة المساجد"، )1999(محمود حسن نوفل، 

 آلية العمارة والتخطيط، جامعة الملك سعود، 94-75 أ، ص ص 5، معمارة المساجد
  . فبراير3 – يناير 30

  
المعايير التخطيطية والتصميمية لعمارة المساجد "، )1999(لمشروع ينبع، دارة العامة إلا

 180-149 أ، ص ص 10، مسجل بحوث ندوة عمارة المساجد" ،بمدينة ينبع الصناعية
  . فبراير3 – يناير 30آلية العمارة والتخطيط، جامعة الملك سعود، 

   
Discover Islam (2004). http://www.discoverislam.com/13.html. 

Hilliard, D. J., Frederick, L., Tierney-Gumaer, R., & Simpson, M. J. (1999). 
Exploring the relationship between cultural values, beliefs, and 
practices and patient falls: A Middle Eastern study. Journal for 
Healthcare Quality: Official Publication of the National Association for 
Healthcare Quality, 21(1), 42-48.  

IslamOnline (2004). http://www.islamonline.net/english/ 
newtoislam/new2islam3.shtml. 

Mokhtar, A. (2003). Challenges of designing ablution spaces in mosques. 
Journal of Architectural Engineering, ASCE, 9(2), 55-61. 

Neufert, E., & Neufert, P. (2003). Neufert architects' data. Blackwell Science 
Inc. 

Raboobee, N., Aboobaker, J., & Peer, A. K. (1998). Tinea pedis et unguium in 
the Muslim community of Durban, South Africa. International 
Journal of Dermatology, 37(10), 759-765.  

Stitt, F. (1992). Architect’s Room Design Data Handbook. New York: Van 
Nostrand Reinhold. 

 


	AblutionEnglishArabic-2pagesPerA4sheet.pdf
	AblutionArabic-2pagesPerA4sheet

